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Resumo: A extensão universitária pode vir a contribuir com a formação para  docência, visto que a partir da 

articulação teórico-prática, propicia o diálogo entre alunos, professores e comunidade externa. O presente trabalho 

visa analisar as experiências relatadas por uma docente após sua participação no evento “Mostra de Laboratório 

de Ensino em Ciências e Biologia” e no projeto “A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”, de forma a compreender como ambas as atividades extensionistas se 

articulam na formação de professores. Para a análise dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2016). As três categorias de análise (reflexão, formação e trocas) emergente de uma narrativa produzida pela 

docente, nos permitem identificar contribuições das práticas extensionistas na formação de professores tendo em 

vistas os aprendizados, experiências e trocas de saberes. Assim, as práticas extensionistas permitem, além da 

socialização do conhecimento desenvolvido na universidade, as reflexões por parte dos participantes nessas 

 
1 Integrante do projeto de extensão “A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar” da UEPG; e-mail: rafaellyapmsadovski@gmail.com 
2  Integrante do referido projeto de extensão. Licencianda em Ciências Biológicas pela UEPG; e-mail: 

daisa.anhaia@gmail.com 
3 Professora do Departamento de Biologia Geral da UEPG; e-mail: iriane@uepg.br 

4 Professora Supervisora do referido projeto de extensão; Professora do Departamento de Pedagogia da UEPG; e-

mail: vivibagio@gmail.com 
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atividades sobre o ser como ser professor, de forma a experienciar diferentes metodologias, atentar-se e reconhecer 

as novas aprendizagens, no que concerne à prática docente. 

Palavras-chave: Formação inicial. Docência. Extensão.  Reflexões. 

 

NOME DOS PROJETO/EVENTO ENVOLVIDOS 

Projeto: A dimensão didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar 

Evento: Mostra de Laboratório de Ensino em Ciências e Biologia da UEPG 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos das licenciaturas, estudantes e professores da rede básica de ensino. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e municípios da Região dos Campos Gerais do Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa e estabelecimentos de ensino 

da rede pública de ensino. 

JUSTIFICATIVA 

A busca pela formação docente  tem se ampliado, considerando os desafios presentes 

no contexto escolar, e a procura pode centrar-se nas diferentes concepções de ensino, 

planejamento didático e neste o entendimento sobre diferentes estratégias de ensino. Destaca-

se então, o papel assumido pela universidade na formação inicial e continuada de professores, 

considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, sendo este último privilegiado nesta produção, 

pois, permite o diálogo e a socialização, com o público externo, do conhecimento desenvolvido 

na instituição, através do ensino e da pesquisa. 
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Na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), dentre as diferentes propostas 

extensionistas na formação de professores, encontramos o evento5 Mostra de Laboratório de 

Ensino em Ciências e Biologia e o projeto A dimensão didática no trabalho docente: as relações 

entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. O primeiro, realizado no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, é desenvolvido pelos acadêmicos anualmente e tem por objetivo articular 

teoria e prática, ensino pesquisa e extensão, através da comunicação de saberes entre os 

professores do curso e acadêmicos e destes com a comunidade e com as instituições de ensino 

(SADOVSKI, 2019). O segundo, desenvolve-se com a intenção de aproximar a formação 

docente inicial e continuada, com um olhar atento para a Didática e a prática pedagógica, 

propondo o contato  e convivência entre universidade e escola. 

OBJETIVOS 

Com base em um dos objetivos do projeto:  oportunizar a socialização de experiências 

de cunho pedagógico desenvolvidas, no que respeita à temáticas sobre a aprendizagem da 

docência nos diferentes níveis de ensino, observamos que tal processo vai ao encontro do evento 

extensionista, denominado “Mostra de Ensino de Ciências e Biologia”: aproximar os 

licenciados e futuros professores da comunidade externa à universidade, assim como 

oportunizar a troca de conhecimentos na área de ciências e biologia. Uma vez que ambas as 

propostas se dedicam não apenas à interlocução com a comunidade como a construção coletiva 

de conhecimentos. 

METODOLOGIA 

A partir da vivência extensionista de uma professora no referido projeto de extensão e 

na Mostra de Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia da UEPG. Sua participação no 

projeto de extensão, que tem como uma de suas atividades a produção de narrativas que revelam 

posicionamentos dos participantes sobre experiências e vivências em situações didáticas 

diversas, se constitui em objeto de análise neste texto. A metodologia, utilizando a abordagem 

qualitativa, utilizou como base de análise dos dados, a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016).  

 
5 Uma das professoras autoras participa ativamente da Mostra de Ensino de Ciências e Biologia desenvolvendo 

práticas extensionistas junto aos licenciandos e educação básica. 
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RESULTADOS 

O relato produzido pela egressa do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

refere-se à experiência vivenciada no evento extensão a Mostra de Ensino de Ciências e 

Biologia entre 2016 e 2019. A narrativa elaborada pela participante apresenta reflexões para 

além do relato do experienciado ao longo do processo formativo inicial docente.  

[...] optamos por fazer um projeto que envolvesse a turma da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). [...] Montamos cartazes, decoramos a bancada, fizemos 

experiências e uma de nossas integrantes até levou uma bola de energia estática para 

enriquecer a apresentação e a exposição do conteúdo. (Excerto da narrativa da 

participante). 

 

A produção de materiais e articulação com as escolas é prática comum na extensão 

quando da formação de professores, como também relatado em Bagio et al. (2019). Além da 

formação individual, ações como essas ratificam o sentido da extensão expresso no documento 

do FORPROEX (2012, p. 15), entendida como “[...] um processo interdisciplinar educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e 

outros setores da sociedade”. Tal compreensão é destacada também pela participante, em que 

além do diálogo e relação de reciprocidade, a extensão “[...] não compartilha apenas 

conhecimentos da universidade com a comunidade, mas funciona como troca de saberes entre 

os próprios acadêmicos e destes com os professores”. (Excerto da narrativa da participante).  

A prática extensionista não somente propõe a construção coletiva de conhecimentos, 

mas oportuniza a troca de experiências e práticas culturais: “levamos insetários e lupas de mão 

e eletrônicas, disponibilizados pelo laboratório da UEPG. As crianças adoraram a observação 

dos insetos e da abordagem feita por nós, bem como as atividades propostas [...]” (Excerto da 

narrativa da participante); “[...] visitar a exposição e os laboratórios na universidade. A proposta 

era a de trazer um pouco desta exposição para a escola e apresentar aos alunos por meio de uma 

mostra” (BAGIO et al., 2019, p. 4). 

Imbernón (2011, p. 57) destaca que a formação inicial docente é um processo em que 

o futuro professor vivencia “uma série de mudanças e transformações em consonância com o 

processo socializador que ocorre na formação inicial. É ali que se geram determinados hábitos 

que incidirão no exercício da profissão”. Desse modo, para além das disciplinas, estágios, 

práticas de iniciação à pesquisa, entre outros, práticas extensionistas como essas (projeto e o 
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evento) contribuem na formação profissional e na reflexividade docente. No caso do projeto de 

extensão, Hartmann, Paula e Silva (2017, p,5) destacam a  

[...] ampliação do olhar [...] sobre os diferentes aspectos da constituição docente: a 

reflexão sobre a própria prática, a necessidade da pesquisa para o ensino competente 

e crítico dos conteúdos, a importância de avaliar continuamente o desempenho dos 

alunos para buscando a avaliação do próprio trabalho de ensinar, a opção pelo 

questionamento e a problematização. 

 

O mesmo ocorre na narrativa sobre a Mostra de Ensino de Ciências e Biologia: 

[...] percebi (mais do que nunca) as discrepâncias que o ensino ainda apresenta, o 

comprometimento (e a falta dele) dos professores que estavam com esses alunos, os 

recursos que as instituições possuem (ou deveriam ter acesso), mas sobretudo, notei 

que, como professores e apesar de todas as dificuldades, somos capazes de estimular 

nossos alunos para novos conhecimentos, maneiras de pensar e agir, e mudar, mesmo 

que minimamente a realidade desses discentes. [...] Que tipo de professora eu seria se 

não conhecesse as diferentes realidades dos alunos? (Excerto da narrativa da 

participante). 

 

Ações extensionistas como essas, ratificam o exposto por  Imbernón (2009, p. 76), ao 

afirmar que a formação do professor e a prática educativa ocorrem simultaneamente e não em 

etapas distintas e determinadas. A extensão, enquanto elemento do tripé universitário, “a 

extensão estabelece o elo entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, [...] e 

configura-se como espaço de produção do conhecimento para a superação das desigualdades 

existentes” (SADOVSKI, 2019, p.10). Nessa perspectiva, para a formação docente, além da 

experimentação, diálogo, trocas de conhecimento e o seu caráter reflexivo, como também 

diferentes contextos escolares presentes é possível segundo a participante  

 

[...] envolver e relacionar com diferentes metodologias, diferentes áreas de atuação; 

pude mudar minha visão do que é e de como “ser” professor, do que eu quero e preciso 

para minha formação, dos exemplos que vivenciei, dos aspectos que eu posso manter 

e do que eu preciso melhorar como indivíduo e como profissional. (Excerto da 

narrativa da participante). 

 

As três categorias de análise (reflexão, troca e formação) nos permitem inferir que a 

extensão contribui sobremaneira no desenvolvimento profissional docente na medida em que 

“a formação do professorado influencia e recebe influência do contexto no qual tem lugar e esta 

influência condiciona os resultados que possam ser obtidos” (IMBERNÓN, 2009, p.30). Assim,  

segundo o excerto da narrativa da participante “[...] devemos compreender que estaremos 

abertos a novas aprendizagens, a novas maneiras de pensar. Eles [projetos de extensão] são um 

meio para nós, professores e futuros professores, definirmos nossa identidade docente”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Imbernón (2016, p. 40) esclarece que “a tarefa fundamental do professor é ensinar [...]; 

mas também aprender. Não é um bom professor aquele que não aprende ensinando”. As duas 

ações extensionistas mencionadas, com apoio neste teórico, nos permitem ratificar a 

importância da extensão no processo de formação: desde a interação entre acadêmicos, 

professores e comunidade, a articulação teórico-prática e o caráter reflexivo os quais são 

potencializados a partir dos múltiplos contextos formativos, como também a parceria 

colaborativa entre os sujeitos, sejam na intervenção docente e/ou produção de materiais 

didáticos que auxiliam na abordagem de determinado conteúdo para os mais diversos públicos.  
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